
Извештај о предузетим радњама у поступку о информацији у вези са унутрашњим 

узбуњивањем 

 

 

____________________ (назив и седиште послодавца) 

____________________ (број) 

____________________ (датум) 

 

 

На основу чл. 14. и 15. Закона о заштити узбуњивача („Сл. гласник РСˮ, бр. 128/2014, у 

даљем тексту: Закон), члана 9. Правилника о начину унутрашњег узбуњивања, начину 

одређивања овлашћеног лица код послодавца, као и другим питањима од значаја за 

унутрашње узбуњивање код послодавца који има више од десет запослених („Сл. 

гласник РСˮ, бр. 49/2015, у даљем тексту: Правилник), и члана _____ _______________ 

(назив општег акта послодавца о поступку унутрашњег узбуњивања) сачињава се 

 

Извештај о предузетим радњама у поступку о информацији 

 

 

Достављање информације у вези са унутрашњим узбуњивањем 

 

Дана __________ године примљена је информација у вези са унутрашњим узбуњивањем 

(у даљем тексту: информација) која је достављена од стране узбуњивача 

_______________ (навести податке о узбуњивачу, уколико се узбуњивач изјаснио да 

жели да подаци о његовом идентитету буду откривени и начин достављања 

информације у складу са чланом 4. Правилника). 

Дана ___________ године састављена је / издата је потврда о пријему информације у вези 

са унутрашњим узбуњивањем, заведена под бројем __________. 

 

  

Предузете радње на основу добијених информација 

 

У поступку о информацији коју је у законском року доставио узбуњивач, а у циљу 

провере информације предузете су следеће радње: 

___________________________________________________________________________

_____ (нa пример, узете су изјаве од одређених лица – навести лица, извршен је увид и 

контрола акта на који се информација односи – навести акт и сл.). 

 

О предузетим радњама из претходног става дана __________ године, _______________ 

(усмено или писмено) обавештени су _______________ (навести надлежни орган код 

послодавца, узбуњивача – ако је узубуњивач обавештен) 

 



У поступку по информацији уочено је следеће: _____________________________ 

(навести и описати уочене неправилности и последице штетне радње насталих у вези 

са унутрашњим узбуњивањем). 

 

Све радње наведене у овом извештају евидентиране су у складу са _______________ 

(навести општи акт послодавца о поступку унутрашњег узбуњивања). 

 

 

На основу овог извештаја овлашћено лице предложиће мере ради отклањања уочених 

неправилности и последица штетне радње насталих у вези са унутрашњим узбуњивањем 

у року од _____ дана од дана достављања извештаја _______________ (навести 

надлежни орган код послодавца) и узбуњивачу. 

 

Узбуњивач може да се изјасни о овом извештају у року од __________ (навести рок за 

изјашњавање предвиђен општим актом послодавца о поступку унутрашњег 

узбуњивања). 

 

 

Доставити:  

– _______________ (навести надлежни орган код послодавца) 

– _________________ (доставити узбуњивачу уколико је то могуће на основу 

расположивих података) 

–  

 

 

У _____________, дана ____________ 

  
  

Овлашћено лице  

____________________ 

  

 


